
Golf.nl app.
In dit bulletin lees je informatie over de Golf.nl app.  
Tot nu toe is het gebruik van deze app, die in 2017 
door de NGF gelanceerd werd, vrijblijvend geweest. 
Daar komt met het verdwijnen van de vertrouwde 
NGF pas met ingang van volgend jaar een einde aan.
In deze uitgave wordt daar verder op ingegaan.

Deze uitgave wordt je aangeboden door Golfvereniging Dongen.
Hoewel het samenstellen van de informatie uiterst zorgvuldig is
gebeurd kan de Golfvereniging niet instaan voor de volledigheid
en juistheid ervan, mede omdat software voortdurend wordt
onderhouden en daarbij in meer of mindere mate kan wijzigen.



De NGF heeft de afgelopen periode 
aangegrepen om de NGF-pas te digitaliseren. 
Steeds meer toepassingen worden vandaag 
de dag gedigitaliseerd en in dit gedachtengoed 
kon deze ontwikkeling niet uitblijven. 
Daarnaast is het duurzamer en minder 
belastend belastend voor het milieu. 
Vanaf 1 januari 2020 zal de fysieke NGF pas 
dan niet meer ter beschikking worden gesteld 
aan de leden.

Wij, Golfvereniging Dongen, ondersteunen dit 
gedachtengoed van de NGF. 
Wij realiseren ons echter dat het digitaliseren 
vvan de NGF pas voor sommige leden in 
eerste instantie niet "vriendelijk" overkomt en 
er vragen rijzen als, hoe moet ik dat dan 
gaan doen?

In dit bulletin geven we uitleg hoe je je 
in de Golf.nl app kunt aanmelden en welke 
mogelijkheden er verder allemaal zijn met het 
gebruik gebruik van de Golf.nl app.



Een account aanmaken via 
de app is heel makkelijk. 
Je hebt de barcode 
(achterop de NGF-pas), 
je NGF nummer (voorop 
de pas, 6 of 7 posities) 
vvan de NGF-pas nodig en 
je e-mailadres. 

Hiermee kan je in de app een account 
aanmaken. Daarna kan je onder andere 
qualifying kaarten registreren.



Heb je nog geen account? 
Maak dan een account aan door de 
gevraagde gegevens in te vullen.

- het 6 of 7-cijferige NGF nummer, 
  dit vind je aan de voorzijde van je 
  fysieke NGF pas.
- de barcode nummers staan op de 
  achterzijde van je fysieke NGF pas 
  onder de streepjescode.
- E-mail adres.- E-mail adres.

Als je 
de app 
opent
zie je dit 
scherm. 

Heb je 
al een
account?
Log dan
in met je
gegevens.



Selecteer
de baan
waar je
een ronde
wilt lopen
en 
selecteerselecteer
je voor-
keuren.



Plaatselijke regels

Klik op beginnen en
geniet van je golfspel.

In dit tabblad heb
je de optie om de
Local Rules van de
baan waar je
loopt te raadplegen.
Klik op 
PlaatselijPlaatselijke regels.

Je hebt nog de optie
om Qualifying uit te
zetten of te activeren.

Klik op NGF pas.

Je actuele
handicap.

Je NGF
registratie
nummer.

Door je telefoon waarop je de NGF pas hebt geopend onder de
scanner te houden naast de OGS terminal in het clubhuis kan 
je in OGS inloggen. Ook kan je handmatig je NGF-nummer op 
de OGS terminal intoetsen.






